
begroting 2022                 In een Oogopslag

Op deze pagina's vindt u een samenvatting van de gemeentebegroting en de in- 
en uitgaven van de gemeente. Het geeft u een beeld van wat wij het komende jaar 
willen bereiken, wat daarvoor gedaan wordt en wat dat kost. 
Deze meerjarenbegroting valt, door de gemeenteraadsverkiezingen van 2022, voor 
het grootste deel in een nieuwe bestuursperiode. Daarom richten wij ons vooral op 
afronding van het coalitieprogramma 'Gewoon Ambacht' en duiden 
ontwikkelingen die op ons afkomen. Nu veel Nederlanders zijn ingeënt lijkt het 
einde van de coronapandemie in zicht en worden maatregelen versoepeld. Dit 
betekent ook dat de steunmaatregelen vanuit het Rijk worden afgebouwd. Welke 
gevolgen dit gaat hebben is niet duidelijk. Wij zullen er echter alles aan doen om 
onze inwoners en bedrijven te helpen bij het verkrijgen van (nieuw) perspectief. In 
onze gemeente kijken wij naar elkaar om, zo doen we dat in Ambacht. 

Ambities en acties uit 'Gewoon Ambacht' afronden

Het college van burgemeester en wethouders

Sociaal, Welzijn, Educatie

waar gaat het naar toe?

inkomsten

waar komt het vandaan?
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Peildatum 
31-12-2020:
31.955 inwoners35,4

MILJOEN

uitgaven

De totale uitgaven voor 2022 
zijn begroot op 96,7 miljoen.

= Begrotingsaldo: € 200.000

96
MILJOEN

,7

Onderwijs, sport, cultuur, recreatie, inkomensregelingen, WMO, jeugdzorg 35.375.000€ 1.107€

Ruimtelijke ordening, 
economie en wonen

2,9

MILJOEN

Economie, bedrijvenloket, milieu, ruimtelijke ordening, wonen en bouwen 2.993.000€ 94€

Buitenruimte

Verkeer en vervoer, openbaar groen, riolering, afval, begraafplaats 14.504.000€ 454€

Veiligheid, dienstverlening, 
bestuur en middelen

Openbare orde, brandweer, bestuur en overhead, burgerzaken, treasury 14.795.000€ 463€

Grondbedrijf ± Overig

29,1

MILJOEN

De Volgerlanden, Ambachtsezoom en Centrumgebied

Storting reserves

28.892.000

190.000
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verkocht

96
MILJOEN

,9

Totale inkomsten 
voor 2022 

49,9

Rijksbijdragen

14 ,3

Grondbedrijf

Lokale belastingen 
en he�ngen

1,5
Beschikking

over reserves

2,4
Overige inkomsten

28,8verkocht

14,5

MILJOEN

14,8

MILJOEN

inwoner

€

Kengetallen

Aandeel samenwerkingsverbanden  
(GR Drechtsteden, Dienst Jeugd 
& Gezondheid)
 
Eigen vermogen

Langlopende schulden

Aantal inwoners

Aantal woningen

€ 30.916.000

€ 46.257.000
€ 91.875.000
31.955
12.651 

€

Per 1 januari 2021

?

            rioolheffing Woningeigenaar:           €130,31Meerpersoonshuishoudens:   €60,24Eenpersoonshuishoudens:     €30,12

             AfvalstoffenheffingMeerpersoonshuishoudens: €373,68Eenpersoonshuishoudens:   €265,20

          HondenbelastingEerste hond      €126,96Volgende honden €208,44 per hond

Hoeveel betaal ik in 2022* aan:

Meer lezen over de onderwerpen uit deze jaarstukken? 

Dat kan heel gemakkelijk via: 

hendrik-ido-ambacht.begrotingsapp.nl

Begrotings-app

"De OZB wordt, met uitzondering 
van de in�atiecorrectie, niet extra 

verhoogd."

* onder voorbehoud vaststelling raad

Door een solide beleid is de �nanciële positie van onze gemeente op 
dit moment gezond. Onze reservepositie is versterkt en de schulden-
positie is tot een aanvaardbaar niveau teruggebracht. Wel moeten we 
rekening houden met aanvullende maatregelen om mogelijke tegen-
vallers op te vangen. We blijven dan ook �nancieel voorzichtig.

Door de sterk toenemende kosten van de afvalverwerking en achter-
blijvende resultaten van afvalscheiding is besloten om de afvalstof-
fenhe�ng trapsgewijs te verhogen. 

Als wij als Ambachters ons afval beter scheiden, zorgen we ervoor dat 
deze verhoging beperkt blijft. .


